
CSOPAKI Hírek
Csopak Község közéleti havilapja

2012. augusztus :: I. évfolyam 5. szám

A tartalomból:

Lengyel, bolgár és erdélyi vendégek Csopakon (4. oldal)
Élmények útján... (6. oldal)
 

Korszerűbbé válhat a helyi közvilágítás (2.oldal)

Az újságot kérje a postai kézbesítőjétől!

Az év gazdájának ünnepi kitüntetése, borlovagok avatása, parti 
ultiparti, néptánc, rock and roll és egy kis blues, jazz és rock. ÍA néhol 
kifejezetten őszies, csapadékos időjárás ellenére is jelentős érdeklődés 
kísérte a július 19. és 22. között megrendezett III. Csopaki 
Fröccsfesztivált. 

Csütörtöktől többek között helyi és térségi bortermelők pavilonjai, határon 
inneni és túli gasztronómiai különlegességek, őstermelők házi portékái, 
valamint vásározók manufaktúra termékei várták a Balaton-parti 
településre látogatókat. A nyitónapon elsőként csütörtökön Ambrus Tibor 
polgármester ismertette a 2012. évi borverseny hivatalos eredményeit. A 
szakmai zsűri aranyérmes minősítését érdemelte ki a Nagy Sándor 
Olaszrizlingje, a Petrányi Pince furmint és syrah bora, és a Jásdi Pince 2011-
es Rozéja. A grémium nagy arany minősítést ítélt a Tamás Ervinnek, aki idén 
az Aranymetszőkés Díjat is elnyerte. 
(folytatás a 2. oldalon „A rossz időt is állta a fesztivál” címmel)

Fröccsfesztivál 
harmadik alkalommal

Nem okozott fennakadást a csopaki strandfürdőben az elmúlt hetekben 
tapasztalható kánikulai forgalom.

- A hétvégi napokon sokszor egy zsebkendőnyi hely nem marad a strandi 
zöldfelületen, gyakorlatilag kitehetnénk a megtelt táblát - tájékoztatta 
lapunkat Eszenyi Bernadett létesítményvezető. - A jelentősen 
megnövekedett vendégforgalom és a meleg okozta terhelés miatt kiemelt 
figyelmet fordítunk a strandi környezet, valamint infrastruktúra 
megóvására. Megerősített személyezettel működtetjük a jegypénztárainkat, 
tizenegy fő látja el a karbantartási munkálatokat. Örömteli, hogy a 
strandolók száma jóval meghaladja a tavaly hasonló időpontban 
tapasztalhatóét - folytatta a gondnok. 
(folytatás a 2. oldalon „Beváltak az új jegytípusok” címmel.)

Ambrus Tibor a lakitelki díjátadáson

Állja a rohamot a strand

Földön vagy vízen: bírja a terhelést a strand

Komoly elismerésben részesült a helyi önkormányzat a Nagycsaládosok 
Országos Egyesülete (NOE) VIII. Családkongresszusán Lakitelken. 

A több mint 250, az ország határain belülről és túlról érkezett népes család 
részvételével megrendezett összejövetel „A Családban, családdal az életért mottójú 
konferenciájának nyitó napján a NOE szervezésében az idén is átadták a 
Családbarát Önkormányzat Díjat: ezúttal Tatabánya, Pázmánd, Mosonmagyaróvár, 
Mezőberény, Dévaványa és Csopak önkormányzata vehette át az elismerést.  A 
díjat a NOE elnöksége alapította 2005-ben, és minden évben július 11-hez, vagyis a 
népesedés világnapjához kapcsolódóan adják át. Az elismerésre az egyesület helyi 
közösségei, szakértői, tagjai tesznek javaslatot egy 15 pontos szempontrendszer 
alapján. (folytatás a 2. oldalon „Követendő példa címmel”)

Családbarát Csopak

Idén is sokan látogattak ki a Fürdő utcai parkolóba
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Követendő példa
Székely Hajnalka, a NOE elnöke ünnepi beszédében kiemelte, hogy Csopak önkormányzata sokat tesz a helyben lakó vagy a településre látogató 
családokért. A civil szervezet vezetője elmondta, hogy – többek között - minden helyi gyermek születése után ún. „születési segélyt” folyósít a falu, a 
település évről-évre biztosítja az iskolás korba lépő óvodások lisztérzékenység szűrését. A szakember elismerően beszélt az önkormányzat általános 
iskolásokat célzó, egészséges életmódra nevelő „8 év, 16 sportág” programjáról, a falu apraját-nagyját megmozgató közösségi programjáról, a „Miénk a 
strand” eseményről, a község korszerű és biztonságos játszótereiről. Székely Hajnalka követendő példaként említette a település olyan, a községi strandot 
érintő gyermek- és családbarát fejlesztéseit, mint a népszerű pancsoló, valamint az elkülönített, úszásoktatást szolgáló „gyermekmedence” kialakítása vagy 
a strand épületében található, a kisgyermekesek komfortérzetét növelő pelenkázó-blokk létesítése.Az eseményen Csopakot Ambrus Tibor polgármester 
képviselte.                                          
                                                                                                                                                                                                                                          (m.i.)

A 2011-es évjáratú, Csopak területén termett borok közül a helyi képviselő-
testület, az önkormányzati bizottságok, valamint vendéglátós szakemberek 
döntöttek a község boráról, amely címet Petrányi István Furmintja kapta. A 
társadalmi zsűri külön elismerésben részesítette a Szent Donát Pince 2011. 
évi Furmintját. Az év borosgazdája Kovács Kálmán lett 2011-es 
Furmintjával. A hazai borrendek közé tartozó Balatonvin Borlovagrend két 
új tagot is avatott az est folyamán: Zámbori Pétert a Városok-Falvak 
Szövetsége civil szervezet titkárát és Lévai Ferencet, az Aranyponty 
Halászati Zrt. tulajdonosát.

A rossz időt is állta a fesztivál

A többszörösen is kitüntetett Tamás Ervin

Az ünnepi ceremóniát követően sem állt meg az élet a Fürdő utcai 
nagyszínpadon – a Boka és a Klikk együttes egy igazi rock and roll show-
műsort hozott Csopakra. Pénteken Csopak Táncművészeti Egyesület, 
valamint a lengyel, bolgár és erdélyi testvértelepülésekről érkezett 
művészeti csoportok adtak fergeteges műsort a nagyszínpadon. Az 
interkulturális kavalkádot a Hajdúböszörményi Ifjúsági Fúvószenekar 
zenészei és mazsorettjei követték, még bővebbé, izgalmasabbá téve az esti 
zenés-táncos repertoárt.

A Csopak Táncművészeti Egyesület is fellépett a Fürdő utcai színpadon

Szombaton elsőként a gyerekeké volt a főszerep: a Retye-Rutya Kézműves 
Játszóház késő délutántól korongozással és gyertyaöntéssel, majd a 
„Csodakút” című bábelőadással derítette mosolyra az esős, hideg időben is 
rendületlenül kitartó aprónépet. Később a strandon már júniusban 
bemutatkozó, Breaking Blues formáció lépett színpadra – újból 
közönségsikert aratva. A Pink Floyd, a Queen slágerei a 20. század második 
felének évek kordokumentumai, így sokak számára nosztalgiával 
csendültek fel számok Dávid Roland és társai előadásában. Vasárnap már 
jóval barátságosabb időjárás fogadta a strandi ultiversenyre érkező mintegy 
félszáz versenyzőt, akik délelőttöl napestig keverték lapokat strand nyugati 
oldalán. Vasárnap délután zsonglőrbemutatóval és bohócműsorral várták a 
szervezők a gyerekeket. Akiket pedig a borzongató szél, valamint a 
vészesen közelgő hétfői (munka)nap sem tántorított el teljesen, azok 
részesei lehettek annak a könnyed jazz-pop varázslatnak, amit Csemer 
Boglárka és fiatal zenésztársai hoztak el a csopaki – időnként - őszies 
nyárba. Késő estére a fesztiválnak helyet adó parkoló gyakorlatilag egy 
egybefüggő tánctérré alakult, köszönhetően az Rulett Együttes mozgalmas 
bulijának.
                                                                                         (munkatársunktól)

Korszerűbbé válhat a helyi közvilágítás
Július 18-án rendes ülését tartotta Csopak Község Önkormányzatának képviselő-testülete. A napirendek között szó volt – egyebek mellett - a 
szemétszállítást érintő változásokról, a közvilágítás megújításáról, valamint a Nepomuki Szent Jánost ábrázoló köztéri szobor felállításáról is. 

A tanácskozáson Ambrus Tibor polgármester beszámolt a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) lakitelki kongresszusáról, illetve arról a díjátadó 
ünnepségről, amelyen a község az országos szervezet „Családbarát Önkormányzat 2012” előkelő kitüntetését vehette át. A döntéshozók megváltoztatták a 
települési környezetvédelmi rendeletet, amely értelmében – a királyszentistváni regionális hulladéklerakó újbóli megnyitása következtében – a 
szemétszállítási díjakat negyedévente kell majd megfizetnie a lakosságnak, eltérően az eddigi negyedéves gyakorlattól. A döntéssel összefüggésben 
Ambrus Tibor kiemelte, hogy a hulladékszállítás jelentősen emelkedő díját 10%-ot meghaladó mértékben tudták csökkenteni a kezelővel folytatott 
eredményes tárgyalásokat követően, kis mértékben, de enyhítve ezáltal a lakosság terhelését. - A kor követelményeinek megfelelő hulladékkezelés 
kétségkívül költséges szolgáltatás, azonban ez a „drágaság” hosszú távon a háztartások környezettudatosabb gondolkodását idézheti elő – fejezte ki az új 
rendszer bevezetéséhez fűződő várakozását a falu vezetője. A testületi ülésen napirendre került Csopak közvilágításának teljes megújítása is, amivel 
összefüggésben Ambrus Tibor elmondta, hogy az önkormányzat előrehaladott tárgyalásokat folytat a szakértői becslések szerint 40%-nál is nagyobb 
megtakarítást eredményező fejlesztés ügyében. A képviselők utolsó nyári gyűlésén fény derült arra is, hogy a katolikus egyházzal történő sikeres 
együttműködés esetén várhatóan a hidak védőszentjének, Nepomuki Szent Jánosnak, szobrával bővülhet a jövőben a község arculata.
                                                                                                                                                                                                                                     (a szerk.)
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Ahhoz, hogy az idelátogató nyaralók és az önkormányzat is eredményes 
szezont zárhasson, elsősorban a gépkocsi feltörések, strandi- és 
besurranásos lopások megelőzésére kell törekednünk.
Ezek a bűncselekmények a nyaralás egészét tehetik tönkre.
Az elkövetők az alább felsoroltak alapján tudatosan „építenek” a vendégek 
autóira.
-  A strand melletti parkolók nem őrzöttek, kamerás védelem nagyon ritka.
-  A gépkocsit hosszabb időre állították le, így van idő valamelyik ajtó, vagy 
csomagtartó feltűnésmentes nyitására, ez által a jármű alapos átkutatására 
az értékek után.
-  A potenciális áldozat a strandi lopás lehetőségét nem tartja kizártnak ezért 
az értékeit (bankkártya, fényképezőgép, laptop stb.) a járműben hagyja 
hátra.
-  A strandra látogató elsősorban a jármű kesztyűtartóját, ülések alatti részt, 
csomagtartót, könyöktámasz tároló rekeszét tartja biztonságos 
vagyonvédelmi megoldásnak. 
- Az elkövető a bank kártya mellet sok esetben a PIN kódot is megtalálja.
- A besurranásos lopások esetében az ingatlan tulajdonosok, nyaralók 
könnyelműsége állapítható meg. Nyitva hagyott, utcára nyíló ablak, ajtó, az 
előtérben felejtett táska, pénztárca. 
- A kerékpárok, kismotorok elhelyezésére a bejáratoknál elhelyezett 
tárolókat használják, mert itt állandó jelenlét van.
A parkolók és a település ellenőrzését, járőrszolgálat keretében a szezon 
időtartama alatt kiemelt fontossággal végezzük.
Kérjük a nyaralók és az ingatlan tulajdonosok együttműködését gyanúsnak 
vélt egyének látókörbe kerülésekor haladéktalanul értesítse a 0687 482-288, 
vagy 112 telefonszámon a rendőrséget, illetve a 0620 241-6590, 0620 296-
0349 telefonszámon a település rendészetet! Ne feledje, ma Ön segít, 
máskor meg Önnek segíthetnek...
                                                                                                         (Zs. M.)

A strandra látogatók figyelmébe

Horváth Zsolt a kötet ötletgazdája (kép: www.vehir.hu)

Egyedülálló kezdeményezéssel fordult a nyilvánossághoz Dr. Horváth 
Zsolt országgyűlési képviselő: csapatával a hagyományok összegyűjtése, 
valamint továbbörökítése érdekében egy igazi hungarikum kiadvány 
kiadását tervezi. A különleges gyűjteményben Veszprém megyei 
települések helyi jellegzetességeken nyugvó, közkedvelt receptjei kerülnek 
publikálásra a jövőben. A szerkesztők szeretnék, ha Csopakról is jelen lenne 
a kötetben, aminek érdekében arra kérik a községben élőket, hogy augusztus 
31-ig írásban juttassák el 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. postai, vagy 
herold.gabor@gmail.com e-mail címekre kedvelt, helyi ételük rövid 
leírását, elkészítőjének elérhetőségét!
                                                                                          (www.csopak.hu)

"Ízek, illatok, receptek"
- készül a megye receptkönyve

Június közepétől megkezdődött a nyári óvodai élet a csopaki óvodában. Az 
intézményben augusztus végéig összevont csoportban fogadjuk a 
gyermekeket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre több gyermek veszi 
igénybe a nyári óvodai ellátást, főként azok a gyermekek járnak, akiknek a 
szülei dolgoznak.
Óvodánkban igyekszünk minél kellemesebbé tenni a nyári hónapokat. 
Fontosnak tartjuk a szabad levegőn tartózkodást, ezért a nyári időszakban 
már az óvodába érkezéstől kint tartózkodunk a szabadban. A gyermekek a 
teraszon tevékenykednek, építenek, játszanak, alkotnak. A homokozóban 
szívesen építenek homokvárat, a kislányok sütnek-főznek. A gyerekek 
nagyon szeretik az udvaron felállított trambulint, aki pedig pihenésre 
vágyik, plédeken és kis ágyakon pihenhet egy kicsit a fák alatt. Az óvoda 
udvarán mindig az árnyékos helyeket keressünk, mindennapos a pancsolás, 
fürdőzés, vizezés. Nagy hangsúlyt fordítunk rá nyáron is, hogy a gyermekek 
minden nap friss gyümölcsöt, zöldséget kapjanak, és folyamatosan 
gondoskodunk a megfelelő folyadékellátásról is. A gyermekeket óvjuk a 
tűző napsütéstől, 11 óra után már bent tartózkodunk és készülődünk az 
ebédhez. Óvodásainkkal közösen gondozzunk a nyári időszakban is a 
növényeket, virágokat és rendezgetjük az óvoda udvarát.
                                                           
                                                            (Szücs Zsuzsanna, óvodapedagógus)

Nyári óvodai élet
Sok szabálytalansággal, mulasztással találkoznak a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) és az önkormányzatok adóellenőrei a Balaton parti 
szállásadók körében végrehajtott közös ellenőrzéseik során. Az eddigi 
ellenőrzések kétharmada tárt fel valamilyen szabálytalanságot, illetve 
hiányosságot - közölte a NAV. 
A NAV operatív ellenőrei az illetékes önkormányzatok kurtaxa (napi 
idegenforgalmi adó) ellenőrei egymást segítve végzik az ellenőrzéseket a 
szállásadók körében. A  közös revizori fellépéstől a szektor önadózási 
hajlandóságának javulását várják a hatóságok. Az alapvető célja, az 
adóbevételek növelése, mind az idegen forgalmi adó, mind pedig az 
személyi jövedelemadó (SZJA) és egyéb adónemek tekintetében - 
olvasható a közleményben, mely szerint a mulasztók több százezres 
bírságra számíthatnak. Az önkormányzati adóellenőrök a kurtaxa alapját 
ellenőrzik (vendégkönyv, vendégek meghallgatása), az adóellenőrök pedig 
összevetik az idegenforgalmi adó (IFA) ellenőrök által feltárt adatokat a 
nyilvántartásokkal, a kiállított bizonylatokkal, vagy jegyzőkönyvbe 
rögzítik a feltárt adatokat és beidézik a szolgáltatót a szükséges 
nyilvántartásokkal és bizonylatokkal. A NAV revizorai a szállásadóknál 
próbaszolgáltatást is végeznek, azaz kibérelhetik a kínált szobákat. Ez 
utóbbi kapcsán a NAV arról tájékoztatott: az érintett településeken a 
szállásadók együttműködőek voltak, ám az ellenőrzés hírére délutánra már 
egy kiadó szobát sem találtak a revizorok.
                                                                                                            (MTI)

Szállásadókat 
ellenőriznek 

a NAV az 
önkormányzatok

revizorai
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A bor szerelmeseinek nyári programjaiból idén sem maradhatott ki az 
önkormányzat hat éve töretlen sikerű rendezvénysorozata a Kedd Esti 
Borestek, amely nagyszerű lehetőséget kínál a helyi borokkal,  
valamint közösségi terekkel való ismerkedéshez és a kulturált 
szórakozáshoz egyaránt. Négy hétig minden kedden a borvidékhez 
kötődő pincészetek mutatkoztak be az érdeklődőknek. Írásunkban az 
első három estről számolunk be.
2012. első borestjének a Simoga közi Balaton Borgaléria adott adott otthont. 
Az ízlésesen kialakított kúria teraszán összegyűlt vendégeket Köteles Zsolt 
házigazda köszöntötte, aki elmondta, hogy öt különböző karakterű balatoni 
borral, pontosabban azok bemutatásával készült a július 10-i estre. A 
Borgaléria ügyvezetője által összeválogatott nedűk jól reprezentálták a 
balatoni borvidék kistájait.

Kulturális és gasztronómiai kirándulások kedd esténként

Köteles Zsolt kínálja a Borgaléria nedűit

Söptei Géza, Steinhausz György és Wöller István

- Magyarországon becsléseim szerint jelenleg három milliónál is több 
hektoliter bort termelnek évente, ez az adat annak tükrében igen érdekes, 
hogy a korábbihoz képest mintegy negyedére csökkent a szőlőművelés által 
érintett területek nagysága hazánkban – jelentette ki a szakember. - A 
balatoni borok különleges ízvilága leginkább a mediterrán jellegű 
mikroklímának és a helyi borászok hozzáértő, lelkiismeretes munkájának 
köszönhető – foglalta össze a borvidék legfőbb ismérvét Köteles Zsolt. - 
Küldetésként tekintünk a mindennapi, igényes borfogyasztás 
népszerűsítésére, kiemelve kínálatunk közül a Balaton környéki borokat, 
amelyeket csaknem negyven termelőtől szerzünk be – foglalta össze a 
Balaton Borgaléria hitvallását a vendéglátó. Az esten kettő rozé, kettő fehér 
és egy testesebb vörös bor került az asztalokra – közmegelégedésre.
Július 17-én rendhagyó módon, Steinhausz György és Wöller István 
„Vízimalmok Csopakon” című könyvének bemutatójával folytatódott A 
Kedd Esti Borestek sorozat, ezúttal a község egyik legújabb, 
legizgalmasabb  közösségi, szolgáltató helyén:  a Plul-malomnál.

Trokán Péter színművész és Szigethy Gábor rendező színvonalas előadói 
esttel szórakoztatta a balatoni táj és  gasztronómia szerelmeseit július 24-én 
a Jásdi Pince új teraszán. Az est alkalmával Márai Sándort idézve 
emlékeztek meg a házigazdák Kaszás Attiláról, a Kedd Esti Borestek 
tragikus hirtelenséggel elhunyt kezdeményezőjéről, egykori csopaki 
szőlőtulajdonosról. Az irodalmi kínálatból ezúttal sem maradhattak el 
Hamvas Béla „A bor filozófiája” című művének alapgondolatai sem. A 
közel egy órás egy órás irodalmi és gasztro „utazást” Krúdy Gyula 
munkásságának megidézéssel és Jásdi István borainak kóstolásával zárult.
                                                                                                              (m.i.)

A különleges bemutatóra mintegy százan sereglettek össze a Kisfaludy 
utcában. Vízimalmok, hely- és kortörténet, elfeledett anekdoták 
felelevenítése ide-oda, a Söptei Pince bemutatkozása is sokaknak jelentett 
vonzó meghívást a könnyed nyárestre...
A „Vízimalmok Csopakon” című könyv betekintést enged Csopak 
történelmébe az Árpád-házi uralkodóknak egészen a jelenkorig. A 
szerzőpáros helytörténet mellett természetesen részletességgel, korabeli 
építészeti és privát családi fotókkal illusztrálva, mutatja be az egykori a 
településen működő vízi-őrlőmalmok történetét, tárja az olvasó elé a 
szakma létrejöttét, egészen az elmúlt években a teljesen felújított Plul-
malom családi és ipari történetéig.
Steinhausz György és Wöller István izgalmas, rengeteg személyes 
élménnyel, humorral átszőtt beszélgetését követően Söptei Géza, az immár 
ötödik generációs helyi pincészet alapítója mutatta be a családi gazdaság 
gyökereit és kemény munkával zajló mindennapjait. Az esemény 
zárásaként ezúttal sem maradhatott el a baráti hangulatú poharazás.

A brüsszeli székhelyű Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) által 
került kiírásra a ,,Testvérvárosok Találkozója” elnevezésű pályázat, amelynek elnyerését követően 
Csopak lengyel, bolgár és erdélyi testvértelepüléseinek delegációt fogadta július 19. és 24. között. 
A nemzetközi összejövetel gyakorlatilag egybeesett a település egyik jelentős idegenforgalmi rendezvényével 
a Csopaki Fröccsfesztivállal. A találkozó célja a kultúrák közötti párbeszéd fejlesztése, a résztvevők tudásának 
szélesítése, tapasztalatainak megosztása és természetesen a települések közötti társadalmi kapcsolatok 
ápolása volt. A közel egyhetes együttlét alatt a myslenicei, kavarnai és szovátai vendégek megismerhették 
Csopak és környéke természeti és épített értékeit, a szervezők által előkészített közösségi programokon, 
vehettek részt, kiemelve tihanyi bencés apátság megtekintését, a naplemente hajókirándulást, vagy a 
balatonfüredi vízi élménypark felkeresését. A találkozó szerves részét képezték azok a csoportfoglalkozások, 
amelyek az ellenkező kultúrák megismerését, a tolerancia, a részvételi demokrácia vagy az önkéntesség 
alapértékeinek megismerését, ill. az azokra történő érzékenyítést célozták. Július 20-án tartották a Fürdő utcai 
parkolóban az ünnepi gálaműsort, amelynek keretében minden meghívott település és természetesen a 
rendező Csopak is bemutatta kultúrájának egy-egy szeletét, jellemzően tánc vagy ének formájában. A nagy 
sikerű estét a népi viseletek bemutatása előzte meg, amelyre kitűnő helyszínnek bizonyult a strand, ahol a 
Csopakra látogatók testközelből ismerkedhettek meg az Európa különféle tájairól származó dresszekkel. A 
testvérvárosi találkozóra összegyűltek öt év után ismét közös istentiszteleten vehettek részt, amely után a 
Községháza előtti parkban a delegációk vezetői emlékfát ültettek. Az ötödik napon a sporté, a mozgásé volt a 
főszerep: az alkalmi válogatottak nemzetközi barátságos mérkőzéseket vívtak labdarúgásban, 
strandröplabdában. Akinek mégsem volt kedve az időnként igencsak harcias összecsapásokhoz, az kézműves 
foglalkozáson vehetett részt, ismerkedve a fazekasság régi mesterségével. A labdás összecsapásokat, valamint 
a korongozást követően  az elhasznált energiákat a Népek Konyháján lehetett pótolni, ínyenc erdélyi, kavarnai 
vagy éppen myslenicei étkekkel és persze néhány pohár jófajta csopaki borral.                                      

    
                                                                                                                                                               

        
(m.i.)

Lengyel, bolgár és erdélyi vendégek Csopakon
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„Az Értől az Óceánig” - gyűjteményes kiállítás Csopakon
Tizenkettő festőművész munkájából nyílt tárlat júliusban a Csopak 
Galériában az ajkai Balikó Galéria gondozásában. A Csopaki Hírek 
Balikó Lajos tulajdonossal beszélgetett.
- Kicsoda Balikó Lajos Balikó Galéria tulajdonosa?
Tanári diplomám 1973-ban szereztem Pécsett. 1990-ig a kultúrából éltünk, 
közalkalmazottként, szintén pedagógus feleségemmel és két fiunkkal. 
Művelődési házat igazgattam, a képzőművészettel itt kerültem közeli 
kapcsolatba. Nagyhírű őszi-tavaszi tárlatok, sok-sok egyéni kiállítás 
szervezése a legismertebb művészekkel, volt a feladatunk.. A tárlatok 
előkészítése, műhelyek, alkotótáborok látogatása, ez állt legközelebb 
hozzám a sok teendő közül. Aztán egyre több művésszel kerültem 
barátságba, ezt a „listát” magasan Vágfalvi Ottó vezeti. A legjobb tanítóm 
volt, tőle tanultam meg azt is, hogy az igazi művészet az elkészült munka 
eladása...
- Mióta kereskedsz képekkel?
Ezt a rendszerváltás után, tanítás mellett kezdtem gyakorolni, majd 1996-tól 
főállásban folytattam. M. Molnár István szombathelyi festő galériájában 
kezdtem ügynökösködni, a titkok súlyát ott ismertem meg-két év alatt nem 
jutottam el Fassel Ferenchez, csak a véletlennek köszönhetem, hogy
fiát, Cakó Ferencet, a homokanimáció nagymesterét megismertem, s így az 
apa is elérhető lett. Egy cím, telefonszám, aztán a meglévő kapcsolatok 
ápolása nagyon-nagy érték, nagy munka. Ha korrekt a szakmában valaki, az 
az alkotók közt, s a gyűjtők közt is hamar elterjed. 1996-tól főállásban 
jártam az országot, gyűjtöttem, kiállítottam, eladtam. Paks, Vasvár, 
Keszthely ,Pápa, Tolna középiskoláiba vittem, amit kértek a kollégák, 
közöttük Balog István Péter, Fassel egyéni kiállítását, vagy pl. a 
nagykanizsai Ludvig Műhely alkotói munkáit.
- Kik a vásárlóid? Vesznek-e ma az emberek képeket és ha igen mi célból?
Gyűjtőim zöme pedagógus, úgy érzem, nem véletlenül...  Évente 20-25 
expon vettünk korábban részt Kecskeméttől egészen Pécsig. Sajnos a 
világválság hatásait mi is érezzük mind gazdasági értelemben. Nagyon 
lényeges tapasztalatom, hogy csak a nekem is tetsző képeket
tudtam eladni, amivel szemben fenntartásom volt, az a munka
visszakerült a műterembe.
- Mik a legjobb emlékeid, van-e kedvenc képed?
A legkedvesebb képeim a falamon a dedikált munkák. Legszebb élményeim 
a pécsi, győri, zalaegerszegi Fassel-kiállítások megnyitói, ahol a közönség 
Cakó Ferenc élő homokanimációs bemutatóját kapta ajándékba.
 - Hol lehet téged megtalálni?
Galériám Ajkán található, az érdeklődők minden fontos információt 
megtalálhatnak a balikogaleria.hu oldalon.
                                                                                                            (jaesz) Balikó Lajos portréja

Szél József amatőr faműves

2012. július 6-tól két héten keresztül egy egészen 
különleges tárlatnak adott otthont a Csopak Galéria. Az 
érdeklődők Szél József amatőr fafaragó munkáit 
tekinthették meg a helyi Kultúrházban.

Az alkotó itt nőtt fel Csopakon, szülei ma is oszlopos tagjai 
községünknek, közösségünknek. Elmondása szerint, már 
gyermekkorában szeretett a fával foglalatoskodni, 
szakmájául mégis a fémet választotta, géplakatos lett. Az 
általa alkalmazott áttört technikával először egy kézműves 
vásáron találkozott, a Művészetek Völgyében. 6 éve 
foglalkozik hobbiból faművességgel. Munkái alapanyaga 
rétegelt lemez, illetve különböző fajtájú tömör fa. Témái 
többnyire természeti témák.
Kiállítása nagyon sikeres volt, rengeteg látogatót vonzott. A 
megnyitón közreműködött a Csopak Nyugdíjas Klub. 
Művei megtekintetők és megvásárolhatók a „meska.hu” 
oldalon „ szeljo” felhasználónév alatt.
                                                                                    (jaesz)
                                                                                                                          

Favágás 
- kicsit másképp

Szél József amatőr faműves



6  Innen-onnan
CSOPAKI Hírek
Csopak Község közéleti havilapja

A Balaton Best TDM-szervezet azért döntött a járat megindítása mellett, hogy összeköttetést 
teremtsen a térségi attrakciók között, és megkönnyítse a turistáknak ezek elérését. Ily módon a 
nyaralók bejárhatják a messzebb fekvő településeket, meglátogathatják a  nevezetességeket. A 
buszmegállókat a legvonzóbb helyszíneken helyezték el. A Balaton-part leglátogatottabb strandjai, 
a füredi aquapark mellett a kikapcsolódást szolgáló fűzfői Bob-szabadidőparkhoz is elviszik a 
vendégeket, és megállnak a füredi Tagore-sétányon, kikötők, kempingek előtt is. A busz csopaki 
desztináció között találhatjuk a Jásdi Borteraszt, a Vígmolnár Csárdát, valamint Szent Donát Pincét. 
A BBB elindítói arra számítanak, hogy a vendégek tovább maradnak egy-egy településen, ha onnan 
kényelmesen, ésszerű áron „ingázhatnak” a térségek között. A turisták számára előnyös, hogy több 
programot érhetnek el az új járattal. A Borfesztiválok idején sem kell azon gondolkodni, hogy ki 
fogja visszafelé vezetni az autót, mindenki élvezheti a legfinomabb balatoni borokat. A színházi 
járat alkalmazkodik az előadások kezdési idejéhez és végéhez. A családok és a gyermekek 
kedvezménnyel utazhatnak. A megállóknál található szolgáltatók kedvezményeket adnak, vagy 
ingyen kóstolóval várják az érkező vendégeket. A kedvezményrendszer kiépítése folyamatban van; 
a cél a további szolgáltatók bekapcsolása, további kedvezmények biztosítása. Az idei szezon ezért 
még teszt-jellegű lesz: megmutatja majd, hogy milyen igény van erre a különleges szolgáltatásra, és 
azt is, hogy miképp lehet továbbfejleszteni.
                                                                                                                              (munkatársunktól)

Élmények útján... 
Itt a BalatonBest-busz

Már közlekedik a Balaton Beszt Busz (forrás: balaton.vehir.hu)

Egy legenda nyomában 
- 50 éves Stones

Immár ötödik évtizede éve annak, hogy 1962. 
júliusában adta első koncertjét a világ talán egyik 
legnagyobb hatású, elnyűhetetlen rock bandája, a 
The Rolling Stones. A jubileumi évforduló 
alkalmából 14-én Csopak is emléket állított a brit 
zenekarnak.
A szigetországi banda 1962. július 12-én a londoni 
Marquee klubban adta első koncertjét. A kerek 
évforduló apropóján közel két óra erejéig Csopak is 
a Stones körül forgott, a fiatal zenészekből álló 
budapesti Keith Richard rock & Roll Circus 
közreműködésével. Az emlékzenekar vezetője 
Jókay Árpád a következőképp foglalta össze a 
Rolling Stones jelentőségét: "Hagyományt őriztek 
és teremtettek, elementáris erővel hatottak és 
hatnak a mai napig a világra. Mick Jagger és Keith 
Richard pedig a műfaj történelmének talán 
legnagyobb zsenijei.”
Az angol formáció fél százados eddigi pályafutása 
során élő legendává vált, rendszeresen milliós 
lemezeladásokat produkált, és gyakorlatilag 
minden számon tartott szakmai és közönségdíjat  
magáénak tudhat. Lemezeik - 29 stúdió- és 12 
koncertalbum, 30 válogatás és 107 kislemez – a mai 
napig több mint 200 ezer példányban keltek el.
                                                                        (m.i.)

Színpadon a Keith Richard Rock & Roll Circus

Új buszjárat köti össze július 21-től a szezon végéig a Balaton észak-keleti partját, 
Balatonalmáditól Tihanyig. A BalatonBest-busz nem egy csupán közlekedési eszköz, hanem 
egyben program is: fedélzetén kiképzett idegenvezetők, hostessek ismertetik meg az utazókat 
az útvonal nevezetességeivel. A járat több helyen megáll Csopakon is.

Magyart a magyarnak!
Tímár József körjegyző - író nagyapámtól rám maradt íróasztalon - sok egyéb tárgy között - van egy réz könyvjelző-papírvágó, amin 
ez a felirat van „Magyart a Magyarnak”! Ez valószínűleg ajándéka volt a S.W.(Singer és Wolfner) Könyvkiadónak, mert az ő 
monogramjuk van rajta. Magyart a magyarnak példája még a Révai Kiadó, ők az 1930-as években adták ki Magyarországon az 
Erdélyi Szépmíves Céh íróinak munkáit, megközelítően hasonló kötésben, mint a Kolozsvári kiadás. Tímár - kritikusan - így ír a 
Falusi Esték 1931. június 1. számában (részlet) „Az Úrnak 1931. esztendejét írjuk, s a magyar könyvvel ott tartunk, ahol ezelőtt száz 
évvel: a magyar könyv mostoha gyermek a magyar könyvpiacon….. Lehet-e ilyen körülmények között arra gondolni, hogy a 
magyar írókat is olvassák, mikor a magyar könyvnap cégére alatt is külföldi írók könyveit árulják a könyvkereskedők és a kiadók? 
Nem lehet.” Tehát akkor ez a „szlogen” az irodalomra volt érthető e könyvjelző szerint. Fel lehet tenni a kérdést, hogy mi változott 
azóta, illetve ma is így állunk, a magánkiadásokat nem számítva? Mint kultúros, egy csopaki üdülő könyvtárban én is árusítottam 
könyveket évekig. 1990- után drasztikusan megcsappant a magyar klasszikusok és kortárs írók iránti érdeklődés, csak az angol nevű 
írók, silány papírra nyomott „egyszer használatos” könyveit keresték és vásárolták. Számomra nagyon lehangoló volt ez a gyors 
értékvesztése az olvasóknak! De távolodjunk el az irodalomtól és a kultúrától a „Magyart a Magyarnak” értelmezésében. Az elmúlt 
húsz évben mi lett a magyar földdel, mezőgazdasággal, élelmiszer és gyáriparral, kereskedelemmel? Mindezeknek majd 100%-a 
külföldi kézben van és az árakat ők diktálják, miközben tönkrementek a mezőgazdaságból élők. Az általuk lerombolt gyárak 
munkásai munkanélkülivé váltak, de hát ezt mindenki tudja és ismeri. Most hirdetik, hogy Magyarországon ma drága az élelmiszer! 
Hogyne lenne, amikor minden silány árút külföldről hoznak be a multik és nálunk nagy haszonnal eladják! Most a magyar 
dinnyetermesztők érdekeit meri védeni a kormány, hát prüszkölnek az ellenérdekeltek. Prüszköljenek! Ami a legszomorúbb, hogy 
egy magyar „Hivatal” melléjük állt. Nem hinném, hogy Romániában, vagy Szlovákiában a Verseny Hivatalok ne a saját népük mellé 
állnának, hanem a külföldi telhetetlen multik vagyonát segítenének gyarapítani? Ez bizony nehéz ügy vidékünkön is a szőlészet – 
borászat terén. Gondoljunk csak arra az álságos EU programra, hogy támogatást kapott, aki kivágta a szőlőjét, hogy legyen piaca a 
francia, olasz stb. boroknak! Csopak hosszú harcok után levédette a „Csopaki Rizlinget”. Ambrus Tibor polgármester is mennyit 
„győzködte” a vendéglátósokat, kereskedőket, hogy csopaki bort kínáljanak a vendégeknek - vásárlóknak. A borosgazdák is évek 
után ráálltak, hogy új telepítésekkel, színvonalas műveléssel minőségi borokat állítsanak elő, mert a kis területen termelőknek ez a 
jövője! Végre Csopakon működik egy „Balatoni Borkúria”, ahol csak a balatoni borvidékek borai kaphatók, se nem francia, se nem 
olasz, szlovén stb. uniós bor nincs, mert „Magyart a Magyarnak”!   
                                                                                                                                                                             (Steinhausz György)                                                                                                                                                                                                                
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Edzőmérkőzésekkel hétközi edzésekkel készül Csopak FC a 2012/2012-
as Veszprém Megyei II, osztályú bajnokságra. Az évad előtti 
célkitűzésekről,  játékoskeretben történt mozgásokról Bodnár 
Józsefet, a felnőtt együttes régi-új edzőjét kérdeztük.

- Hogyan készülnek, milyen elvárásokkal vágnak neki az őszi szezonnak?
A klub vezetésének talán legfontosabb elvárása, hogy minél több helyi és 
környékbeli fiatalt tudjon beépíteni a rutinosabb labdarúgók mellé. A 
végelszámoláskor szeretnénk az 1-8. helyek valamelyikét megszerezni, 
amely nem ígérkezik könnyűnek az immár egycsoportos bajnoki kiírásban. 
- Milyen változások történtek az elmúlt időszakban a felnőtt gárda 
állományában?
Jelenleg egy 18-19 fős keret áll rendelkezésünkre, akikkel heti két 
alkalommal készülünk a sportpályán, amelyeken kívül rendszeresen 
felkészülési mérkőzéseken is pályára lépünk. Több változás is történt a 
keretben: Gál Krisztián Balatonfüredre, Márvány Csaba Zánkára, Sándor 
András Ösküre, Csejtei János Alsőörsre, valamint Szücs Zoltán 
Balatonszőlősre igazolt. Kardos Bálint Várpalotáról került hozzánk, amíg 
az ifjúsági együttesből Dudás Máté, Magyar Tamás, Farkas Kristóf, 
Schwalem Attila, Papp Andor, Kiss Richárd is a felnőttekkel versenyez a 
jövőben.
                                                                                                              (m.i.)

Csopak FC: Hamarosan indul a bajnokság

Augusztus végétől újra szerelést ölthetnek a csopaki fiatalok

- 2012. augusztus 26., 17:00: Nemesszalók – Csopak
- 2012. szeptember 2., 16:00: Csopak – Csabrendek
- 2012. szeptember 9., 16:00: Szentantalfa – Csopak
- 2012. szeptember 16., 16:00: Csopak – Márkó
- 2012. szeptember 23. 16:00: Szentgál – Csopak
- 2012. szeptember 30. 16:00: Csopak – Nagyesztergár

                                                                                                                                                                                                            

A Csopak FC őszi sorsolása (forrás: mlsz.hu)
2012. október 7. 15:00: Csopak – Tótvázsony

- 2012. október 14. 15:00: Ősi – Csopak
- 2012. október 21. 15:00: Csopak – Nemesvámos
- 2012. október 28. 13:30: Csopak – Magyarpolány
- 2012. november 3. 13:30: Felsőörs – Csopak
Az ifjúságiak mérkőzései a felnőttek előtt két órával kezdődnek.

- 
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